Menighedsrådsmøde for Sct. Catharinæ Kirke, Ribe
Onsdag den 17. januar 2018 kl. 17:30 -19:30
Til stede: Grete, Karen, Elin, Børge, Lene, Ivan, Simon V., Simon S., Maria, Hans
Afbud: Jette, Ruth
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra den 29. november 2017
2. ”Den skæve kirke”. Hvad er der blevet af den tanke?
3. Folkekirkens nødhjælp landsindsamling i marts
4. Maskiner til køkkenet i Bispegade
5. Stole til Bispegade
6. Lyd
7. Forslag til mr-møde
21/2 21/3 18/4 23/5 13/6 22/8 19/9 24/10 21/11
8. Siden sidst
9. Orientering fra udvalgene:
Add 1. Godkendt med undtagelse af, at
mødet fejlagtigt har været annonceret til kl.
19:30

Der kommer parkeringspladser ved
fyldepladsen.

Add 2. Overføres til næste mr-møde.

• Koncert
Næste koncert: Orgelkoncert torsdag d. 1.
marts.

Add 3. Der er brug for ekstra hjælp til
indsamling. Ivan er indsamlingsleder og Maria
hjælper. Vil andre gerne hjælpe, bedes man
kontakte Ivan inden for et par dage.

• Sognegård
Grete og Simon S. skal til møde omkring
sognegården på bispegården d. 7. feb.

Add 4. Der kommer kaﬀemaskiner som dem i
Kannikegården.

Eventuelt
Forpagtningen af kirkens jorde er på plads for
de næste 5 år.

Add 5. Simon V. havde farve- og
materialeprøver med på møbleringen i
konfirmandstuen. Der valgtes nano-laminat til
borde grundet dets praktiske egenskaber.
Farvenuancer på de forskellige møbler blev
diskuteret og vælges i samråd med arkitekten,
når farve på det resterende lokale kendes.
Add 6. Børge har indhentet flere tilbud på lyd.
WUAV får lov at arbejde videre med lyden i
kirken.
Add 7. 21/2, 21/3, 18/4, 30/5, 15/8 kl. 17:00,
19/9, 24/10 og 21/11
Add 8. D. 28. januar er der emigrantgudstjeneste ved Elof Westergaard.
Efterfølgende er der kaﬀe på katedralskolen,
hvor der ønskes hjælp.
Add 9.
• Kirkeudvalg
Tegninger på toilettet er sendt til
provstiudvalget.
• Kirkegård
Projektering af mandskabshuset pågår.

Punktet “nøgler” sættes på dagsorden til
næste mr-møde.
Kirkens plæneklipper byttes med en
støvsuger.
Klokkerne virker ikke. Der er rust. Punktet
tages op ved næste møde.
Ref. Benjamin Friis Nielsen

